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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care  

se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al orașului Ocna Mureș, în limitele și 
în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTELE CONFORM CODULUI FISCAL PENTRU 
ANUL 2018 

COTA STABILITĂ PENTRU ANUL 2018 

0,08% - 0,2%                             0,1 %  
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 

 

VALORILE  CONFORM CODULUI FISCAL PENTRU 
ANUL 2018 

VALORILE  STABILITE PENTRU ANUL 2018 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori 
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic și/sau chimic 

 
1.000 

 
600 

 
1.000 

 
600 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 
300 

 
200 

 
300 

 
200 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic   

 
200 

 
175 

 
200 

 
175 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic   

 
125 

 
75 

 
125 

 
75 

 COTELE CONFORM CODULUI FISCAL PENTRU ANUL 2018 COTA STABILITĂ PENTRU ANUL 2018 

Art. 458 alin. (1)                                   0,2% - 1,3% 0,2 % 

Art. 460 alin. (1)                                   0,08% - 0,2% 0,1 % 

ANEXA  la Hotărârea Consiliului Local nr.2018/29.11.2017 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale  

care se vor aplica începând cu  anul 2018 
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Art. 460 alin. (2)                                   0,2% - 1,3% 1,0 % 

Art. 462 alin. (2)                                   0% - 10% 10 % doar pentru persoane fizice  

CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                   IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN-TERENURI CU CONSTRUCȚII   - lei/ha -                                                                                                               
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  CONFORM CODULUI FISCAL PENTRU ANUL 2018 NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 
0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 
8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

X X X 6545 X 711 

B 
6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

X X X 4448 X 534 

C 
5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

X X X 2113 X 0 

D 
3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  

X X X 1230 X 0 

 Art. 465 alin. (4) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN  - ORICE ALTĂ CATEGORIE DECÂT TERENURI CU 
CONSTRUCȚII - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 
2 Pășune 21 19 15 13 21 19 15 13 
3 Fâneață 21 19 15 13 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 
5 Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 
28 21 19 15 28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 0 
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 465 alin. (7)   IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN - lei/ha -                                                                                                                             
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Categoria de folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 
2018 

1 Teren cu construcții 22 - 31 26 

2 Teren arabil 42 - 50 45 
3 Pășune 20 - 28 22 
4 Fâneață 20 - 28 22 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 50 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 50 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția 

 celui prevăzut la nr. crt. 7.1 
8 - 16                      12 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 2 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 28 
9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)                                   
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 COTA STABILITĂ PENTRU ANUL 2018 

0% - 10% 10 % doar pentru persoane fizice 

CAPITOLUL III  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2018 
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)

 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm

3
, inclusiv 

8 8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm

3
 

9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm
3
 și 2.000 cm

3
 

inclusiv 
18 18 

 4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm
3
 și 2.600 cm

3
 

inclusiv 
72 72 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm
3
 și 3.000 cm

3
 

inclusiv 
144 144 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3
 290 290 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
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8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone, inclusiv 

30 30 

9 Tractoare înmatriculate 18 18 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 
ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4                     4 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 6 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50-150 lei/an 150 

 * grupa de 200 cm
3
 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 COTA STABILITĂ PENTRU ANUL 2018 

50% - 100% 0 

Art. 470 alin. (5)      Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone  
 
 

 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 

admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 142 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 142 395 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 395 555 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 555 1257 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1257 555 1257 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 142 248 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 248 509 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 509 661 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 661 1019 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1019 1583 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 1019 1583 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1019 1583 1019 1583 

II 4 axe 
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I 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 661 670 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 670 1046 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 1046 1661 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 1661 2464 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 1661 2464 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1661 2464 1661 2464 

Art. 470 alin. (6)      Combinații de autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone  

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
suspensie pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 

 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 

 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 64 

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 64 147 

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 147 344 

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 344 445 

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 445 803 

 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 803 1408 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1408 803 1408 

II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 138 321 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 321 528 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 528 775 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 775 936 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 936 1537 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1537 2133 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2133 3239 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2133 3239 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2133 3239 2133 3239 

III 2 + 3 axe 
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 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1689 2363 1689 2363 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 2363 3211 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2363 3211 2363 3211 

IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 1500 2083 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 2083 2881 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 2881 4262 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 2881 4262 2881 4262 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 853 1032 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 1032 1542 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1542 2454 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1542 2454 1542 2454 

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 
 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 52 
d. Peste 5 tone 64 64 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56 
3. Bărci cu motor 210 210 
4. Nave de sport și agrement 0 - 1.119                                500 
5. Scutere de apă 210 210 
6. Remorchere și împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 559 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909 909 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1.398 
d) peste 4000 CP 2.237 2.237 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182 182 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 182 
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b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, 
inclusiv 

280 280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 490 

Art. 472 alin. (2)                                                              
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ PENTRU ANUL 2018 

0% - 10% 10 % doar pentru persoane fizice   

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI 
AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 5 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 - 7 6 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 - 9 7 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 - 12 9 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12 - 14 12 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 
14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediul rural 

 50 % din taxa stabilită în mediul urban 

Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism  
 

30 % din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului/autorizației inițiale  

Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 0 - 15 10 
Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o 
clădire rezidențială sau clădire anexă  

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcții  

Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru 
alte construcții decât cele menționate la art. 474 alin. (5) 
 

 
1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcții, inclusiv valoarea instalațiilor 

aferente 
Art. 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire  

 
30 % din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului/autorizației inițiale  
Art. 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau 
parțială a unei construcții  

0,1 % din valoarea impozabilă stabilită 
pentru determinarea impozitului pe clădiri, 

aferentă părții desființate  
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau 
excavări 

0 - 15 1 leu/mp afectat 

Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru 
lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu 
sunt incluse în altă autorizație de construire 

 
3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de 
organizare șantier  
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Art. 474 alin. (13)  Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de 
tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri   

2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcție  

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, 
containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de 
afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice 

0 - 8 
8 lei/ mp de suprafață ocupată de 

construcție 

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările 
de racorduri și branșamente  

0 - 13 13 lei/racord 

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală și adresă 

0 - 9 9 

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de 
funcționare 

0 - 20 20 

Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol 

0 - 80 60  

Art. 475 alin. (3) lit. a) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizației privind desfășurarea unor activități pentru o suprafață de 
până la 500 m

2
, inclusiv 

0 - 4.000 200 

Art. 475 alin. (3) lit. b) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizației privind desfășurarea unor activități pentru o suprafață mai 
mare de 500 m

2
 

0 - 8.000 400 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ PENTRU ANUL 2018 

1%  - 3% 1 % din valoarea serviciilor de reclamă și 
publicitate  

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

- lei/m
2
 sau fracțiune de m

2 
- - lei/m

2
 sau fracțiune de m

2 
-
 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 

0 - 32 20 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 

0 - 23 15 

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

COTA  STABILITĂ PENTRU ANUL 2018 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiție sportivă internă sau internațională 

0% - 2% 

 
2 % 
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b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. 
a) 

0% - 5% 4 %  

CAPITOLUL VII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 Taxe speciale 
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

Sunt prevăzute în anexa A 
CAPITOLUL VIII – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2018 NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. Sunt prevăzute în anexa B 

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu 
impact asupra mediului înconjurător. 

Sunt prevăzute în anexa B 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe 
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 

500 – 750* 600 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de 
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 

0 – 32 24 lei format A4, 30 lei format A3 

Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au 
alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor. Sunt prevăzute în anexa B 

CAPITOLUL IX – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

Art. 489 alin. (1) și (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare. 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2018* 

Art. 489 alin. (2) „(2) Cotele adiționale … nu 
pot fi mai mari de 50% față de nivelurile 
maxime stabilite în prezentul titlu.” 

0% - 50% 0  

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională. 
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

Art. 489 alin. (4) 0% - 500% 0  

Art. 489 alin. (5) 0% - 500% 500 %- doar la persoanele juridice  

CAPITOLUL  X– SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 70 – 279 
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 lit. b) se sancționează cu amendă 279 – 696 279 – 696 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

325 – 1.578 325 – 1.578 

 (4
1
) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor 

prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la 
data solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă  

500 – 2.500 500 – 2.500 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 280 – 1.116 280 – 1.116 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.116 – 2.784 1.116 – 2.784 
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

1.300 – 6.312 1.300 – 6.312 

TAXE SPECIALE Anexa A 

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru 
serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” 

 
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018 

- lei - 

Nr. 
crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile consiliului local prin 
care s-au instituit aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN 
CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA    

1. Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 
Taxe speciale pentru funcționarea compartimentului abilitat cu eliberarea/vizarea 
acordului privind exercitarea activității de comercializare, cu excepția celor de 
alimentație publică, în zone publice 

 

 - Taxă pentru obţinerea Acordului de funcţionare 
comert, prestări servicii   -  90  lei; 
 - Taxă pentru vizarea Acordului de funcţionare 
comert, prestări servicii   -  70 lei; 
 - Taxă pentru obţinerea Acordului de funcţionare 
comert ambulant  -  40  lei; 
 -  Taxă pentru vizarea Acordului de funcţionare 
comert ambulant  -  30  lei; 
  - Taxă pentru obţinerea Acordului de funcţionare 
terase sezoniere -150 lei  
 -  Taxă pentru vizarea  Acordului de funcţionare 
terase sezoniere -120 lei  
 - Taxă pentru obţinerea Acordului de funcţionare 
comert ambulant cu ocazia unor evenimente  -  55  
lei; 
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2. Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

Taxe speciale pentru funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public 
și privat   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Taxă pentru servicii cu buldoexcavator (cu operator)  
la solicitarea cetăţenilor în afara situaţiilor de urgenţă 
care pot apărea pe teritoriul oraşului Ocna Mureș -
120 lei/ oră de funcţionare. (inclusă deplasarea). 
 
 -Taxă pentru servicii cu autospeciala PSI din dotarea 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în 
scopul curăţirii de fântâni sau subsoluri la solicitarea 
cetăţenilor în afara situaţiilor de urgenţă care pot 
apărea pe teritoriul oraşului Ocna Mureș-120 lei/ oră 
de funcţionare (inclusă deplasarea). 
 -Taxă pentru servicii  tractor -120 lei/ oră de 
funcţionare 
( inclusă deplasarea ). 
-Taxa de concesiune (redevență) pentru locurile de 
veci concesionate pentru o perioada de 25 de ani- 
300 lei/loc de veci  
-Taxa de concesiune (redevență) pentru locurile de 
veci concesionate pentru o perioada de 7 de ani- 150 
lei/loc de veci  
-Taxa de întreținere anuală a cimitirului -20 lei/an/loc 
de veci 
-Taxa de închiriere capelă- 150 lei/eveniment 
-Garanție de bună execuție a lucrărilor de construcții 
și amenajări la locurile de veci- 500 lei/lucrare, 
indiferent de tipul lucrării 
-Taxa de autorizare a lucrărilor de construcții și 
amenajări la locurile de veci – 15 lei/mici reparații la 
locul de veci, 20 lei/capac betonat, 20 lei/montare 
cruce, obelisc , etc., 30 lei/bordurare mormânt , 50 lei 
lucrare pentru cripte 
-Taxa de iginenizare loc de înhumare pentru 
activitatea de îndepărtare de pe morminte a 
coroanelor, jerbelor,florilor și altor materiale de acest 
gen – 50 lei. 
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3. 
Art. 43 alin. (5) din Legea  nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Taxe speciale pentru funcționarea structurilor abilitate cu furnizarea/prestarea 
unui serviciu de utilități publice 
 
 
 

 
 
 

Taxe pentru funcționarea serviciilor prestate de către 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor Ocna Mureș: 
  -Contravaloare carte de identitate: 7 lei; 
   -Contravaloare carte de identitate provizorie: 1 leu; 
   -Verificare persoane în RNEP: 4 lei/persoană; 
 
Taxe pentru funcționarea  serviciilor prestate de către 
Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei 
oraşului Ocna Mureș: 
            - Taxă pentru eliberarea certificatelor de 
atestare fiscală - 2 lei/certificat; 
            - Taxă pentru eliberarea în regim de urgență a 
certificatelor de atestare fiscală în ziua depunerii 
cererii , în cazul în care documentația necesară 
depusă este completă și corectă - 10 lei/certificat; 
            -  Taxă pentru efectuarea procedurii de 
executare silită – 1 leu/exemplar ( inclusiv cheltuielile 
poștale) 

 
Taxe pentru funcționarea serviciilor prestate de către 
Biroul urbanism și/sau compartimentul agricol 
   - Taxa pentru eliberarea de copii după planuri 
cadastrale –schițe de punere în posesie întocmite 
sau de pe alte asemenea planuri deținute de 
Consiliul Local – 24 lei format A4 și 30 lei format A3                                                          

   - Taxa anunț mediu – 15 lei /anunț 
   - Taxe de urgență: 
  50 lei pentru eliberarea certificatului de urbansim 

în 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii; 
  100 lei pentru eliberarea autorizației de 

construcție/desființare în 5 zile lucrătoare de la 
data depunerii cererii (calculul termenelor se face 
conform codului civil); 

-Taxă pentru eliberarea adeverințelor - 2 lei; 
-Taxă pentru eliberări de acte care atestă situația la 
un moment dat, altul decât anul depunerii solicitării  
(necesita dezarhivare, xerocopiere, comunicare, etc) 
– 10 lei 

 

4. 

Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. 
(5) și alin. (8) din Legea nr. 101/2006, republicată, HCL    
68/2017 
 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare * 
 
* numai pt. pers. care nu au contract de salubricare  

 
   28 lei/lună/persoană fizică 
  180 lei lună/personă juridică 
    

5. 1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului administrației și 
internelor nr. 1501/2006 
2. Procedura de înregistrare și de radiere a vehiculelor la 
nivelul UATO OCNA MURES., aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.144/30.08.2017 

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de înregistrare 
Taxa înregistrare- mopede: 50 lei 
Taxa înregistrare –tractoare, remorci: 110 lei 
Taxa înregistrare - căruțe: 90 lei 

6. Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii plăcuțelor cu număr de înregistrare 
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7. Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

Taxa închiriere Casa de Cultură ,, Ion Sângereanu” (  excepție în cazul 
evenimentelor organizate de Consiliul Local al orașului Ocna Mureș, serbărilor 
și altor manifestări școlare organizate de instituțiile de învățământ de pe raza 
UAT oraș Ocna Mureș, vernisaj, expoziții, activități culturale de interes public 
local la care intrarea este netaxată, activități de interes public local ale 
organizațiilor neguvernamentale.)  

 

Toate spațiile aparținătoare Casei de Cultură (sala 
mare, holuri, vestiar, cabine) -300 lei/eveniment/zi  
Numai pentru sala mare(principală) -150 
lei/eveniment/zi 
Numai pentru holuri – 50 lei/eveniment/zi  
 

 ALTE TAXE LOCALE Anexa B 

 
                                           Denumirea taxei Nivelurile stabilite începând cu anul 2018 
Art. 486 alin. (1)   Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice [..] Taxă pentru ocuparea domeniului  public sau privat al oraşului Ocna Mureș pentru : 

  - depozitare temporară materiale de construcţii- 1 lei/mp/zi 
  - organizare şantier- 2 lei /mp/lună 

Taxă pentru obținerea acordului prealabil pentru autorizarea amplasării construcțiilor provizorii și 
instalațiilor în zona drumului precum și pentru spargerea părții carosabile și pentru lucrările de 
intervenție, remediere defecte în regim de urgență la rețelele edilitare de pe raza UAT oraș Ocna 
Mureș 

     -  pentru persoane juridice 400 lei /acord prealabil  
     - pentru persoane fizice 50 lei/acord prealabil  

a) Taxă pentru acces auto pe zonele interzise circulaţiei rutiere , în scopul aprovizionării spaţiilor 
comerciale, care nu au posibilitatea de a efectua această operaţie pe căi rutiere deschise 
circulaţiei publice 
b) Pentru societăţile comerciale care solicită autorizarea a două sau mai multe autovehicule 

- 500 lei/autovehicul/an  
 
 

- 500 lei/autovehicul/an pentru primul autovehicul + 100 lei/an/pentru fiecare din celelalte autovehicule 
Taxă utilizarea temporară a domeniului public – TAXA GARAJE   - 60 lei/an  

  

Taxă ocupare domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureș cu panou, afişaj sau structură 
fixă de afişaj pentru reclamă şi publicitate : 

-60 Lei/mp/an* 
* mp sau fracțiune de mp 

Tarife percepute pentru autorizarea serviciilor de transport în regim de taxi  Acordare , prelugire, vizare autorizație transport – 60 lei 
Acordare, prelungire, vizare autorizații taxi – 40 lei/an  
Taxa loc parcare – 20 lei/ trimestru 
Pentru orice copie conformă – 40 lei /buc 

Tarife percepute pentru Serviciul de transport public local de persoane  Tarifele pentru cursele  ocazionale (închirieri) 
Microbuz (de 16 locuri, respectiv de 19 locuri ) -2,7 lei/km , Autobuz- 4,7 lei/km 
Pentru cursele ocazionale desfasurate pe o distanta sub 20 km (ex. înmormântari) –Microbuz -60 lei/ora, 
Autobuz-85 lei/ora 
Pt. cursele desf.pe o dist.  mai mare de 20 km ( ex. nunți, excursii etc. )-  Tarif de staționare -12,50 lei/ora  

Taxe pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în Piața Agroalimentară Ocna Mureș , în standuri situate de-a lungul drumurilor 
publice sau în alte locuri stabilite de Consiliul Local  

Denumirea taxei Nivelurile pentru anul 2018 
Taxa pentru loc ocupat de rulote 5 lei/mp/zi  

Taxa pentru loc repartizat pentru activități comerciale (taxa forfetară) 5 lei/mp/zi 
Taxă pentru închiriere cântare 10 Lei /buc/ zi 
Taxa rezervare hala de lactate 7 lei/mp/zi 

Taxa rezervare în restul pieței agroalimentare 4 lei/mp/zi 
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Taxa pentru locurile ocupate de tarabele comerciale ZONA I – DE LA NR.1  LA NR.50          -240 lei/loc/trimestru 
ZONA II – DE LA NR.51  LA NR.70        -230 lei/loc/trimestru 
ZONA III – DE LA NR.71  LA NR.150    -220 lei/loc/trimestru 

Taxă comercializare   Viței – 5 lei/buc 
Ovine adulte -4 lei/buc 
Miei-3 lei/buc 
Caprine adulte- 4 lei/buc 
Iezi-3 lei/buc 
Lemne de construcție -3 lei/mp ocupat/zi 
Brazi – 6 lei/mp ocupat/zi 

 
Taxa rezervare mese piața agroalimentară ( se adaugă taxa forfetară zilnică) 40 lei/trimestru/masă 

Taxa rezervare vitrine frigorifice piața agroalimentară(se adaugă taxa forfetară zilnică) 40 lei/mp/trimestru 
Taxă utilizare grup sanitar 1 leu/utilizare/persoană 

 
Clauze speciale : 

- dacă până la ora 9 a fiecărei zile locul/masa nu se ocupă aceasta poate fi solicitată de alt comerciant/producător 
- locul/masa rezervată nu se poate subînchiria 
- rezervarea locului/mesei nu este transmisibilă 
- producătorul agricol sau comerciantul care a licitat masă/loc va plăti pe tot parcursului anului această sumă 
- plata taxei speciale pentru rezervarea locului/meselor se va face trimestrial, cel mai târziu până la finele primei luni a trimestrului. 
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                                                                                                                                                                                                               Anexa C  

  
REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2018 

 
Art.1  Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliul local adoptă taxe speciale.  

Art.2 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 

înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.În cazul în care 

taxele speciale nu sunt stabilite anual, până la stabilirea noului cuantum și al noilor taxe se vor încasa taxele speciale la nivelurile stabilite prin prezenta. 

Art.3 Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este prevăzut de art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4 Taxele speciale instituite conform prezentului Regulament se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate 

în scopurile pentru care au fost înfiinţate. Taxele speciale se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de înfiinţare, întreţinere şi funcţionare a acestor 

servicii conform destinaţiilor aprobate, urmărindu-se în principal creşterea calităţii serviciului.  

Art.5 Toţi contribuabilii persoane juridice, persoane fizice, persoanele fizice autorizate, asociaţiile familiale, intreprinderile individuale care 

desfăşoară o activitate comercială şi un serviciu de piaţă pe rază oraşului Ocna Mureș şi a localităţiilor componente, altele decât cele prevăzute la codurile 

CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, datorează o taxă pentru obţinerea/vizarea anuală a 

acordului/autorizației de funcţionare, după cum urmează: 

  - Taxă pentru obţinerea Acordului de funcţionare comert, prestări servicii   -  90  lei; 
 -  Taxă pentru vizarea Acordului de funcţionare comert, prestări servicii   -  70 lei; 
 -  Taxă pentru obţinerea Acordului de funcţionare comert ambulant  -  40  lei; 
 -  Taxă pentru vizarea Acordului de funcţionare comert ambulant  -  30  lei; 
 -  Taxă pentru obţinerea Acordului de funcţionare terase sezoniere -150 lei  
 -  Taxă pentru vizarea  Acordului de funcţionare terase sezoniere -120 lei  
 -  Taxă pentru obţinerea Acordului de funcţionare comert ambulant cu ocazia unor evenimente  -  55  lei; 
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         Art.6 Taxele speciale pentru funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat cuprind taxele  instituite în vederea funcționării 

activității de administrare a cimitirului orășenesc Ocna Mureș, precum și cele instituite în vederea prestării unor servicii în folosul cetățenilor cu 

autoutilitarele aflate în dotarea Primăriei orașului Ocna Mureș, după cum urmează :  

- Taxa de concesiune (redevență) pentru locurile de veci concesionate pentru o perioada de 25 de ani- 300 lei/loc de veci  
- Taxa de concesiune (redevență) pentru locurile de veci concesionate pentru o perioada de 7 de ani- 150 lei/loc de veci  
- Taxa de întreținere anuală a cimitirului -20 lei/an/loc de veci 
- Taxa de închiriere capelă- 150 lei/eveniment 
- Garanție de bună execuție a lucrărilor de construcții și amenajări la locurile de veci- 500 lei/lucrare, indiferent de tipul lucrării 
- Taxa de autorizare a lucrărilor de construcții și amenajări la locurile de veci – 15 lei/mici reparații la locul de veci, 20 lei/capac betonat, 20 

lei/montare cruce, obelisc etc., 30 lei/bordurare mormânt , 50 lei lucrare pentru cripte 
- Taxa de iginenizare loc de înhumare pentru activitatea de îndepărtare de pe morminte a coroanelor, jerbelor,florilor și altor materiale de acest gen – 

50 lei. 
și  

- Taxă pentru servicii cu buldoexcavator (cu operator)  la solicitarea cetăţenilor (cu excepția situaţiilor de urgenţă)-120 lei/ oră de funcţionare. 
(inclusă deplasarea). 

       -  Taxă pentru servicii cu autospeciala PSI din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în scopul curăţirii de fântâni sau subsoluri la 
solicitarea cetăţenilor (cu excepția situaţiilor de urgenţă)-120 lei/ oră de funcţionare (inclusă deplasarea). 
      -    Taxă pentru servicii cu tractor cu/fără remorcă -120 lei/ oră de funcţionare ( inclusă deplasarea ). 

 

  Art.7 Taxele speciale pentru furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice sunt taxele instituite pentru funcționarea  serviciilor  prestate de către 
Serviciul Impozite și Taxe Locale și  taxele instituite pentru funcționarea serviciilor prestate de către Biroul urbanism și/sau Compartimentul agricol. 
 Toţi contibuabilii persoane juridice şi persoane fizice datorează o taxă pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală, după cum urmează: 
             -  Taxă pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală - 2 lei/certificat; 

             - Taxă pentru eliberarea în regim de urgență a certificatelor de atestare fiscală în ziua depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară 
depusă este completă și corectă - 10 lei/certificat; 
și  
           - Taxa pentru eliberarea de copii după planuri cadastrale –schițe de punere în posesie întocmite sau de pe alte asemenea planuri deținute de Consiliul 
Local – 24 lei/plan format A4 și 30 lei/plan format A3                                                                                                                                                                                              
           - Taxa anunț mediu – 15 lei /anunț 
           - Taxe de urgență    - 50  lei pentru eliberarea certficatului de urbanism în 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii 
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                                          -100 lei pentru eliberarea autorizației de construcție/desființare în 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii (calculul termenelor 
se face conform codului civil) 
         -  Taxă pentru eliberarea adeverințelor - 2 lei; 
         - Taxă pentru eliberări de acte care atestă situația la un moment dat, altul decât anul depunerii solicitării  (necesita dezarhivare, xerocopiere, 
comunicare, etc) – 10 lei 
   
         Taxele speciale se achită anticipat sau odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcţia 

economică a oraşului Ocna Mureș pentru creşterea calităţii serviciului public specific prin achiziţia de active fixe corporale şi necorporale - tehnică de 

calcul, mobilier, materiale de birotică, consumabile etc. 

NOTĂ: 1. Taxele de mai sus se datorează și în situația în care, la solicitarea petentului, comunicarea răspunsului de face prin sistemul electronic. 

             2. Taxele de mai sus nu se datorează pentru cererile de furnizare de informații publice care intră sub incidența Legii nr.544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public și pentru care se vor percepe exclusiv taxele prevăzute de legea specială amintită.  

        Art.8 Toţi contibuabilii persoane juridice şi persoane fizice pentru care s-a început procedura de executare silită vor suporta taxa specială 

reprezentând cheltuielile cu efectuarea procedurii de executare silită, după cum urmează: 

- Taxă pentru efectuarea procedurii de executare silită – 1  lei/exemplar (la care se adaugă cheltuielile poștale) 

  Taxa pentru efectuarea procedurii de executare silită se debitează pentru fiecare contribuabil în parte în momentul listării şi trimiterii prin poştă a 

somaţiilor de plată, a titlurilor executorii, a adreselor de înfiinţare a popririi şi a înştiinţării trimise debitorului privind măsura instituirii popririi.   

      Art.9  Taxele speciale prevăzute în prezentul regulament se fac venit la bugetul local al oraşului Ocna Mureș şi se încasează de către Serviciul Impozite 

și Taxe Locale.     

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 
                                NICOARĂ MARCELA ELENA                                                                                  PANDOR NICUȘOR 
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